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Roquetes

‘Terres de l’Ebre, vida i colors’

jornada a l’escola

Així es titula el darrer llibre del fotògrat de natura Vicent
Pellicer, que va ser presentat pel mateix autor el passat 5
de novembre a la sala polivalent de la biblioteca de Roquetes Mercè Lleixà. Un magnífic llibre, il·lustrat amb un
ampli recull fotogràfic, que mostra tota una galeria oberta
a la bellesa natural de les nostres terres. Una passejada visual des del Delta fins a la Mediterrània, la vall de l’Ebre,
la plana i el Port.
El llibre conté textos en català, castellà i anglès. Un exemple, aquest petit fragment que hem triat: “m’atreviria a

Portes obertes per veure l’estat de les obres

Divendres 15 d’octubre, l’escola M. Marcel·lí Domingo de Roquetes va organitzar una jornada de
portes obertes perquè els pares i les mares poguessin veure l’estat de les obres de remodelació que s’estan duent a terme al centre des de fa temps.
Els progenitors i demés familiars dels alumnes que hi
pàgina 10

dir-vos que no hi ha vida més pura que la que brolla del
cor de la natura. Les boscúries, les valls, els barrancs...,
l’esplendor de la bellesa dels quals encapritxa els nostres
ulls i ens convida a passejar-hi. Ens empeny a regressar
als nostres orígens i a comunicar-nos amb els éssers que
hi habiten, especialment les aus, fidels a la terra i a l’aigua des de temps immemorials. És la veu dels nostres
germans, de la consciència, que ens recorda el que som,
d’on venim i cap a on hauríem d’anar. Les Terres de l’Ebre són natura brogent!”.

van acudir van fer una visita a les aules de parvulari i al
nou edifici escolar, que consta d’aules, biblioteca, consergeria, aula d’acollida, sala d’informàtica, sala de professors i menjador, on també s’han instal·lat uns llits
perquè els més petits puguin fer la migdiada havent
dinat.

